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tekLa z WodzickicH MaŁacHoWska Jako 
protektorka toWarzystWa dobroczynności 

W krakoWie. przyczynek do biograFii

Abstrakt: bohaterką tekstu jest tekla z Wodzickich Małachowska (1764–1829), córka eliasza, 
starosty krakowskiego, i Ludwiki z Wielopolskich. tekla była drugą żoną piotra Małachow-
skiego (ok. 1730–1799), wojewody krakowskiego. po śmierci męża zamieszkała w stopnicy pod 
krakowem. do życia publicznego powróciła w okresie księstwa Warszawskiego. Wtedy prze-
niosła się do krakowa. Włączyła się w działania przy organizacji towarzystwa dobroczynno-
ści. W lutym 1817 roku została pierwszą prezeską towarzystwa. troszczyła się o swoich pod-
opiecznych, organizowała koncerty charytatywne, bale, na których zbierała pieniądze dla to-
warzystwa. Walory osobiste i działalność społeczno-charytatywna zyskały jej powszechny 
szacunek. do grona przyjaciół zaliczali ją nie tylko przedstawiciele rodów magnackich osia-
dłych w krakowie, ale także czołowi intelektualiści epoki, m.in. Jan śniadecki. testamentem 
zapisała 12 tys. złp na edukację dzieci w niedźwiedziu. zmarła 22 grudnia 1929 roku, pocho-
wana obok męża w niedźwiedziu. towarzystwo było bardzo wdzięczne protektorce za opiekę, 
dlatego 11 lutego 1821 roku uchwaliło, aby malowane na blasze portrety jej i stanisława Mie-
roszewskiego zawiesić w kaplicy ubogich na Wawelu. portrety te, odbite na miedzi, później 
rozpowszechnione zostały wśród członków towarzystwa. po śmierci Małachowskiej 16 stycz-
nia 1830 roku w kaplicy ubogich odprawiono żałobne nabożeństwo za jej duszę. Wygłoszone 
na nim wtedy kazanie ku czci tekli Małachowskiej kilka lat później wpisano do pamiątkowej 
księgi zmarłych dobroczyńców towarzystwa. 
Słowa kluczowe: tekla z Wodzickich Małachowska, towarzystwo dobroczynności w krako-
wie, filantropia 

na początku XiX wieku na ziemiach należących do roku 1772 do rzeczypospo-
litej zaczęły powstawać towarzystwa dobroczynności, m.in. w Warszawie, Wil-
nie, Lublinie, Lwowie, Mińsku, kaliszu, poznaniu. W tym duchu w roku 1816 

doi: 10.7951/lrp.2015.34.1.123



124 eLŻbieta krzeWska, ryszard skrzyniarz

z inicjatywy przewodniczącego senatu rządzącego Wolnego, niepodległego i ści-
śle neutralnego Miasta krakowa i jego okręgu hrabiego stanisława Wodzickiego1, 
przy współudziale stanisława Mieroszewskiego2, podjęto działania w celu zało-
żenia domu opieki albo towarzystwa dobroczynności w krakowie3. przygotowa-
no projekt i napisano statut towarzystwa. 16 listopada 1816 roku wydano ode-
zwę do mieszkańców krakowa, w której przedstawiono zasady działania i cele 
towarzystwa. Wystosowano w niej również prośbę o wsparcie inicjatywy i dat-
ki, gdyż jego działalność opierała się tylko na ofiarności członków. W odpowie-
dzi na apel spływały zewsząd datki w większych i mniejszych sumach stosownie do 
zamożności i hojności niosących ofiary4, zebrano także wiele darów (odzież, po-
ściel, sprzęty, żywność). dodatkowo senat uchwalił subwencję na działalność to-
warzystwa i wyraził zgodę na pobieranie na cele dobroczynne opłat od widowisk  

1 stanisław Wodzicki (1764–1843) – pamiętnikarz, poeta, botanik, polityk konserwatywny, 
przywódca krakowskiego stronnictwa arystokratycznego, w latach 1818–1831 prezes senatu rzą-
dzącego Wolnego Miasta krakowa, senator-wojewoda królestwa polskiego, zob. Wodzicki Stanisław, 
[w:] Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut, t. 6, cz. 1: Oświecenie, Warszawa 1970, s. 439–444; 
[s. Wodzicki], Pamiętniki […], kraków 1888.

2 stanisław Mieroszewski (1756–1824) – poseł na sejm czteroletni i do izby reprezentantów 
Wolnego Miasta krakowa, ordynat dóbr mysłowickich. po upadku powstania kościuszkowskiego 
wyjechał na wieś; wznowił działalność polityczną i społeczną w okresie księstwa Warszawskiego na 
terenie Wolnego Miasta krakowa. W 1816 r. był członkiem honorowym towarzystwa naukowego 
krakowskiego. po utworzeniu towarzystwa dobroczynności w krakowie był jego pierwszym pre-
zesem, wspierał je finansowo, ustanowił m.in. legat 1000 złp dla sierot wychowywanych pod opie-
ką towarzystwa, a kierowanych do nauki rzemiosł. do towarzystwa werbował możne osoby, tak-
że spoza granic kraju, zob. J. bieniarzówna, Mieroszewski (Miroszewski, Mieroszowski) Stanisław 
h. Ślepowron, [w:] Polski Słownik Biograficzny [dalej: psb], t. 21, red. nacz. e. rostworowski, kra-
ków–Wrocław 1976, s. 2–3; s. i s. Mieroszewscy, Wspomnienia lat ubiegłych, przygot. do dr. M. i H. 
baryczowie, kraków 1964.

3 Mimo olbrzymiej bazy źródłowej, zgromadzonej m.in. w archiwum państwowym w krako-
wie, oddział przy ul. siennej, w archiwum uniwersytetu Jagiellońskiego i bibliotece Jagiellońskiej 
oraz dokumentów przechowywanych w archiwach kościelnych dotychczas nie powstało pełne opra-
cowanie dziejów towarzystwa dobroczynności w krakowie. dysponujemy tylko dziewiętnasto-
wiecznym szkicem Józefa teodora głębockiego i kilkoma przyczynkami, zob. J. t. głębocki, Za-
kłady ku ulżeniu cierpieniom bliźnich obecnie w Krakowie istniejące z krótką wzmianką o dawniej-
szych, a dziś nie istniejących tego rodzaju, kraków 1852; e. barnaś, Powstanie i pierwsze lata działal-
ności Krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności (1816–1820), „zeszyty naukowe Wsp w rzeszo-
wie. pedagogika i psychologia”, 1997, z. 3, s. 87–99; J. bąk, Opieka społeczna nad sierotami w Kra-
kowskim Towarzystwie Dobroczynności w latach 1816–1916, „rocznik krakowski” 1975, t. XLVi, 
s. 99–112; J. bek, Opieka nad sierotami, Lwów 1916; L. dydusiak, Zagadnienie żebractwa w Polsce, 
borysław 1938; t. kargol, Rola ziemianek w powstaniu oraz działalności instytucji opieki społecz-
nej i dobroczynności publicznej Lublina, Warszawy i Krakowa, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie 
III. Panie z dworów i pałaców, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2007, t. 2, s. 167–184; z. krzyżanowska, 
Dobroczynność w Krakowie, kraków 1931.

4 [s. Wodzicki], Pamiętniki, s. 66.
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publicznych5. środki niezbędne do działalności towarzystwa zgromadzono tak 
szybko, że już 9 grudnia 1816 roku mogło nastąpić jego utworzenie, w wyniku po-
łączenia funduszy dwunastu małych i biednych szpitali krakowskich6, oraz otwar-
cie na Wawelu przytułku dającego schronienie „starcom i kalekom niemogącym 
zarobić na kawałek chleba”7. W roku 1817 wpłynęły również znaczne kwoty z dwo-
rów trzech krajów zaborczych. Franciszek i darował 4200 złp, aleksander i – 6666 
złp 20 gr, Fryderyk Wilhelm iii – 3672 złp. do powiększenia funduszy towarzy-
stwa przyczyniali się członkowie władz miasta – m.in. ks. antoni bystrzonowski8, 
senator Walenty bartsch9 – a także mieszkający w krakowie przedstawiciele bo-
gatych rodów magnackich, m.in. potockich, Mieroszewskich, Wodzickich, Micha-
łowskich i badenich. 

towarzystwo zapoczątkowało systematyczną opiekę społeczną, wpływając przez 
cały XiX wiek i początki XX wieku na sprawy dobroczynności publicznej w kra-
kowie10. za swoje główne zadanie przyjęło opiekę nad biednymi, których liczba 
w kraju wyniszczonym wojnami przybierała zastraszające rozmiary11. troską ota-
czano przede wszystkim dorosłych, w mniejszym zaś zakresie dzieci12. siedzibę 

5 J. t. głębocki, dz. cyt., s. 99; M. gajda, Krakowskie Towarzystwo Dobroczynności w zbiorach 
Biblioteki Jagiellońskiej, „biuletyn biblioteki Jagiellońskiej” 1988, 38, s. 143.

6 p. p. gach, Sieć szpitali w diecezji krakowskiej w połowie XVIII wieku, Lublin 1973. 
7 [s. Wodzicki], Pamiętniki, s. 66.
8 antoni onufry bystrzonowski (1769–1848) – ksiądz, po studiach na uniwersytecie krakow-

skim przygotowywał się do stanu duchownego w kielcach i Warszawie, święcenia przyjął w 1793 r.,  
w roku 1815, po ogłoszeniu Wolnego Miasta krakowa, mianowany przez komisję organizacyjną 
senatorem dożywotnim, urząd ten sprawował do końca istnienia rzeczypospolitej krakowskiej. 
był ostatni opatem w Mogile. należał do wszystkich towarzystw humanitarnych w krakowie, zob. 
a. bystrzonowski, Bystrzonowski Antoni Onufry h. Starykoń, [w:] psb, t. 3, red. W. konopczyński, 
kraków 1937, s. 173–174.

9 Walenty bartsch (1748–1823) – członek komisji organizacyjnej i senator dożywotni Wol-
nego Miasta krakowa, w 1773 roku został syndykiem miasta krakowa, od 1774 roku radnym, de-
legowanym wiele razy w sprawie miasta do króla i rządu. W latach 1802–1810 był wiceprezyden-
tem miasta. W 1815 roku wybrany przez komisarzy trzech dworów opiekuńczych Wolnego Mia-
sta krakowa na członka adiunkta komisji organizacyjnej jako reprezentant stanu trzeciego. był 
członkiem honorowym krakowskiego towarzystwa nauk, zob. L. strojek, M. Friedberg, Bartsch 
Walenty, [w:] psb, t. 1, red. W. konopczyński, kraków 1935, s. 332. 

10 b. panek pisał, że to druga wojna światowa ostatecznie położyła kres działalności krakow-
skiego towarzystwa dobroczynności, zob. b. panek, Krakowskie organizacje charytatywne w la-
tach 1918—1939, kraków 1986.

11 [s. Wodzicki], Pamiętniki, s. 66.
12 W latach osiemdziesiątych XiX wieku postanowiono zbudować na stradomiu dom dla ubo-

gich starców i kalek (ukończony w 1882 roku) oraz osobno dla dzieci (ukończony w 1884 roku). zob. 
a. Haratyk, Rozwój opieki nad dziećmi i młodzieżą w Galicji doby autonomicznej, Wrocław 2002; 
tenże, Udział społeczeństwa galicyjskiego w opiece nad dziećmi ubogimi i osieroconymi (1867–1914), 
kraków 2007; k. górski, Kronika Krakowa. Śmiertelność dzieci w zakładach opiekuńczych, „opieka 
nad dzieckiem” 1931, r. iX, nr i, s. 22–27; a. Haratyk, Udział społeczeństwa krakowskiego w niesieniu 
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towarzystwa stanowiły pomieszczenia na Wawelu, po 1846 r. krakowskie klaszto-
ry (m.in. dominikanów, franciszkanów, pijarów)13, a następnie ofiarowane przez 
małżonków rotarskich (1852) pomieszczenia na stradomiu. 

na prezesa towarzystwa powołano biskupa, wówczas krakowskiego, Jana paw-
ła Woronicza, który formalnie godność tę przyjął i sprawował w latach 1817–1828. 
przeznaczył on sporą sumkę na działalność towarzystwa, obowiązki nie pozwa-
lały mu jednak realnie działać, bo już wówczas częściej przebywał w Warszawie 
niż w krakowie14, dlatego poprosił o wybór zastępcy. został nim stanisław Miero-
szewski, który de facto zainicjował działalność towarzystwa. 7 stycznia 1817 roku, 
na prośbę biskupa Woronicza, na prezesową dam została wybrana tekla z Wodzic-
kich Małachowska, która funkcję tę sprawowała do swojej śmierci15. 29 kwietnia 
1821 roku na prośbę Mieroszewskiego na drugą prezesową, aby pomocną była Ma-
łachowskiej i z nią się w każdym zdarzeniu znosiła i naradzała […] i zastępowała 
w czasie jej nieobecności16, wybrano elżbietę sztunerową17

o tekli Małachowskiej ani za życia, ani po śmierci nie pisano wiele. Wspomi-
nali ją tylko w swoich listach i pamiętnikach najbliżsi członkowie rodziny i współ-
pracownicy18. o pamięć o niej zadbali bowiem członkowie towarzystwa dobro-
czynności w krakowie, którzy jeszcze za jej życia, 11 lutego 1821 roku, uchwalili, 
aby dla zawdzięczenia gorliwego przykładania się do wsparcia ubogich19 portrety jej 
i stanisława Mieroszewskiego, malowane na blasze przez Józefa peszkę, zawiesić 
w kaplicy ubogich na Wawelu20. W tej kaplicy odprawiono, w miesiąc po śmierci 

pomocy dzieciom w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, „przegląd Historyczno-oświato-
wy” 2004, nr 1/2, s. 85–101.

13 p. p. gach, Udział zakonów w działalności dobroczynnej na ziemiach polskich w XIX wieku, 
„summarium” 2001/2002, 30/31, s. 135–149.

14 a. Jougan, Ks. Prymas Woronicz. Monografia, cz. 1–2, Lwów 1908; a. czartoryski, Pochwa-
ła Jana Pawła Woronicza czytana na posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk dnia 30 kwietnia 
1830 r., puławy 1830.

15 archiwum narodowe w krakowie [dalej: ank], towarzystwo dobroczynności w krakowie 
[dalej tdk], sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy posiedzeń towarzystwa dobroczynności w krako-
wie, 1816–1827, 1 grudnia 1816, s. 4; Pamiętnik Towarzystwa Dobroczynności Krakowskiego wyda-
ny z powodu obchodzonego w d. 24 i 25 czerwca 1866 r. pięćdziesiątletniego Jubileuszu wskrzeszenia 
w roku 1816 tegoż Towarzystwa, kraków 1866, s. 74.

16 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy…, sesja 8 kwietnia 1821, s. 209–210.
17 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy…, sesja 29 kwietnia 1821, s. 213.
18 k. koźmian, Pamiętnik […] wspomnienia od 1780 do roku 1815, poznań 1858, s. 60; J. śnia-

decki, Listy […] w sprawach publicznych od 1788 do 1830, poznań 1878, s. 204; s. Wodzicki, Pamięt-
niki, s. 21, 195, 427.

19 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy…, sesja 11 lutego 1821, s. 204.
20 obrazy te odbite na miedzi rozpowszechnione zostały wśród członków towarzystwa, zob. 

F. Wężyk, O życiu i zgonie Tekli z Wodzickich Małachowskiej Wojewodziny Krakowskiej, przez […], 
Senatora Kasztelana, byłego Senatu Królestwa Polskiego, kraków 1830.



127tekLa z WodzickicH MaŁacHoWska Jako protektorka toWarzystWa dobroczynności…

Małachowskiej, 16 stycznia 1830 roku, nabożeństwo żałobne. Wówczas mowę wy-
głosili ks. Ludwik Łętowski21 i Franciszek Wężyk, którzy wychwalali zasługi i za-
lety zmarłej, a nade wszystko gorliwe przykładanie się do dobra ubogich22. cieka-
wych wiadomości na temat życia Małachowskiej dostarczył także dziennik23 oraz 
protokoły posiedzeń towarzystwa dobroczynności w krakowie24.

Współcześnie wzmianki o tekli Małachowskiej znajdujemy tylko w biogramie 
jej męża, piotra Małachowskiego (ok. 1730–1799), wojewody krakowskiego, za-
mieszczonym w Polskim słowniku biograficznym. Możemy tam przeczytać, że piotr:

W rok po śmierci żony poślubił (sierpień 1790) teklę Wodzicką, córkę eliasza, 
starosty krakowskiego, która wniosła mu 100 tys. złp posagu. […] ostatnie lata ży-
cia spędził M. w swoich dobrach. W r. 1797 sporządził na rzecz żony tekli donację 
wsi siedliska i tęgobór. zmarł bezpotomnie 3 Xii 1799 w niedźwiedziu i tamże zo-
stał pochowany25. 

i dalej: 

tekla z Wodzickich (1764–1829), córka eliasza, starosty krakowskiego, i Ludwiki 
z Wielopolskich. dama orderu krzyża gwiaździstego, położyła zasługi przy organizowa-
niu towarzystwa dobroczynności w krakowie. W lutym 1817 została pierwszą prezeską 
towarzystwa. Walory osobiste i działalność społeczno-charytatywna zyskały jej ogólny 
szacunek, m.in. Jan śniadecki pisał „najdawniejsza i najzacniejsza moja przyjaciółka”26. 

21 L. Łętowski, Mowa przy żałobnem nabożeństwie J. W. z hrabiów Wodzickich Tekli hrabinie 
Małachowskiej wojewodziny krakowskiej, prezesowej Towarzystwa Dobroczynności, Damy ordero-
wej gwiaździstej powiedziana w kaplicy Towarzystwa Dobroczynności dnia 16 stycznia 1830 r. przez 
[…], kraków 1830. 

22 F. Wężyk, dz. cyt. istnieje jeszcze trzecia mowa-kazanie upamiętniająca Małachowską, któ-
rą podczas pogrzebu w niedźwiedziu wygłosił ks. a. Maczakiewicz, zob. a. Maczakiewicz, Mowa 
przy złożeniu w grobie Niedźwiedzkim przywiezionych z Krakowa zwłok ś.p. J. W. z hr. Wodzickich 
hr. Tekli Małachowskiej, wojewodziny krakowskiej przez […] plebana w Górce Kościelnickiej w d. 28 
Grudnia 1829 miana. Na korzyść ubogich, kraków 1930. oracje te zostały ogłoszone drukiem, zob. 
k. estreicher, Bibliografia polska, cz. 1, Stolecie XIX [1800–1880], t. 3: Ł–Q, Warszawa 1978, s. 56.

23 dotarłam do fragmentów dziennika z lat 1826–1828, przechowywanego w zbiorach zakła-
du im. ossolińskich we Wrocławiu. na tym etapie badań nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest to 
fragment większej całości, czy tylko w tym okresie autorka opisywała kolejne dni swego życia. zob. 
zakład narodowy im. ossolińskich, sygn. Manuskrypt 6641/i, archiwum Wodzickich z kościel-
nik, dziennik i zapiski tekli z Wodzickich Małachowskiej z lat 1826–1827.

24 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy posiedzeń towarzystwa dobroczynności w kra-
kowie, 1816–1827; ank, tdk, sygn. 29/547/2, protokoł drugi posiedzeń towarzystwa dobroczyn-
ności w krakowie, 1827–1838.

25 M. złomska, Małachowski Piotr h. Nałęcz (ok. 1730–1799), [w:] psb, t. 19, s. 409–411.
26 J. śniadecki, dz. cyt., s. 204.
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testamentem zapisała 12 tys. złp na edukację dzieci w niedźwiedziu. zmarła 22 grud-
nia 1929, pochowana obok męża w niedźwiedziu27. 

sporadycznie wzmianki o tekli Małachowskiej pojawiają się także w opraco-
waniach dotyczących rodziny Wodzickich28 i życia towarzyskiego i artystyczne-
go krakowa29.

tekla Wodzicka urodziła się 1 stycznia 1764 roku. dzień zapamiętano w ro-
dzinie z dwóch powodów: pierwszym były narodziny tekli, drugim śmierć Mi-
chała Wodzickiego, podkanclerzego koronnego, brata ojca. tekla była najmłodszą 
z czterech córek eliasza i Ludwiki. Wychowywała się pod okiem matki w zam-
ku w stopnicy. później mieszkała i nabierała ogłady towarzyskiej w Mikuleń-
cach na dworze babki Ludwiki z Mniszchów potockiej, hetmanowej koronnej 
i kasztelanowej krakowskiej. Jak zaznacza Wężyk, to piękne przymioty młodey 
panienki skłoniły babkę do wzięcia wnuczki na wychowanie, aby u jej boku po-
stępowała w dalszem kształceniu umysłu i serca30. Już wtedy rozwinęły się cha-
rakterystyczne cechy osobowości, które zaważyły na jej dalszym losie. była tkli-
wa, cierpliwa, uprzeyma, a wraz wesoła, dla dobra babki i w trosce o nią umia-
ła zrezygnować z bali, rautów i innych uciech, które są naysłodszą dla młodości 
ponętą. stała się oparciem dla hetmanowej, pielęgnowała ją i starała się, aby le-
ciwej babce resztę życia umilić31.

po śmierci Ludwiki potockiej wróciła do stopnicy, gdzie stała się zaraz nay-
pierwszą […] ozdobą32 rodzinnego domu. Wkrótce jednak postanowiono wydać 
ją za mąż. rodzinne perturbacje związane z wyborem odpowiedniego kandyda-
ta zakończyły się i – jak stwierdził Wężyk – jej wybór wypadł na stronę rozsąd-
ku, a rękę i serce zyskał owdowiały rok wcześniej piotr Małachowski, mąż dojrza-
ły, a wręcz posunięty w latach, ale polskiey duszy33.

Jak wyglądało wspólne życie małżonków, przebywających w Warszawie pod-
czas sejmu Wielkiego, bojów o konstytucję dla rzeczypospolitej, euforii po jej 
podpisaniu, a potem rozdarcia społecznego i walk związanych z konfederacją bar-
ską, nie wiemy. Wężyk opisał ten okres życia tekli w kilku zdaniach. Wspomniał, 
że wniosła do domu męża słodką uprzejmość, a małżeństwo otworzyło się przed 

27 M. złomska, dz. cyt., s. 410.
28 a. gerhardt, Rodzina Wodzickich w Krakowie w XVIII i XIX wieku, kraków 2001.
29 i. Homola-skąpska, W salonach i w traktierniach Krakowa, „rocznik biblioteki naukowej 

pau i pan w krakowie” 2000, r. 45, s. 191–228.
30 F. Wężyk, dz. cyt.
31 tamże.
32 tamże.
33 tamże.
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nią pasmo […] życia i powinności i obszernieyszego działania34. po ślubie z pio-
trem, urzędnikiem państwowym, prowadziła dom otwarty dla ludzi różnych sta-
nów i opcji politycznych, wielokrotnie musiała godzić ludzi o ścierających się po-
glądach, łagodzić spory, a potem słodzić […] rozlaną gorycz po wszystkich sercach, 
z powodu smutnych kraiowych wypadków35. trudno jednoznacznie określić, jakie 
poglądy polityczne miał Małachowski i czy rzeczywiście serca jego domowników 
po upadku rzeczypospolitej opanowała rozpacz. Maria złomska pisała, że odsu-
nął się od spraw politycznych. na akcie konfederacji barskiej złożył tylko swój pod-
pis, ale w działaniach konfederatów nie brał udziału. brak zaangażowania wyty-
kał mu nawet życzliwy anonim z Warszawy, pisząc, że uchylał się od wszystkie-
go36. Wężyk przekonywał jednak, że nadzieja na odzyskanie niepodległości oży-
wiała umysł małżonka w smutnych wypadkach dla kraiu37. a przyczyną odsunię-
cia się w domowe zacisze był stan zdrowia, który w tym okresie znacznie się po-
gorszył. dlatego wszystkie zajęcia tekli musiały skoncentrować się na ciągłym sta-
raniu około upadaiącego na siłach małżonka38. troszczyła się o niego i napełniała 
nadzieją, którą przechowała w swem sercu i domu nawet w tych czasiech, kiedy iuż 
Polska skonała39. o tym, że było to dziesięć lat spędzonych w nieprzerwaney i przy-
kładney zgodności40, świadczą nie tylko zapewnienia autorów mów pogrzebowych, 
ale także zapisy w pamiętnikach i listach członków rodziny tekli. 

po śmierci męża w 1799 r. Małachowska osiadła na stałe we wsi siedliska pod 
krakowem, którą wybrała sobie na mieszkanie jeszcze za życia piotra41. W pierw-
szych latach wdowieństwa myślała tylko o spełnieniu ostatniej woli męża i o zacho-
waniu pamiątek po nim. dworek w siedliskach stał się domem dla wielu jej krew-
nych, a dla przyjaciół gościnnym i pożądanym miejscem spotkań towarzyskich 
i rozmów na tematy społeczne i patriotyczne. W zaciszu domowym Małachow-
ska podejmowała wiele działań zmierzających do poprawy stanu dóbr, w których 
osiadła. Wioskę przyozdabiała nie w okazałe budowle ani w kosztowne ogrody42, 
ale budowała w niej skromne i wygodne chaty dla włościan, kazała sadzić drzewa, 
założyła szkółkę dla dzieci chłopskich. była matką ludu wieyskiego, jak nazywał ją 

34 tamże.
35 tamże.
36 M. złomska, dz. cyt.
37 F. Wężyk, dz. cyt.
38 tamże.
39 tamże.
40 tamże.
41 Wężyk podkreślał, że sama wybrała sobie te wsie: Gdy mąż dostatni, z licznych dóbr swoich 

ofiarował iey wybór bezwarunkowy przyszłey własności, miasto zwrócenia swych oczu na okazałe pa-
łace albo rozległe włości, obrała sobie dwie skromne wioski i szczupły domek. por. M. złomska, dz. cyt.

42 F. Wężyk, dz. cyt.
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Wężyk, starała się zgadywać potrzeby włościan, troszczyła się o cisnące się do boku 
swego dziadki wieśniaków43. tym zaskarbiła sobie pamięć włościan i zgromadza-
ła zawczasu skarb błogosławieństw powszechnych44.

nauczona doświadczeniem męża, który do końca życia prowadził spory ma-
jątkowe z rodziną pierwszej żony, toruiąc sobie ścieszkę do spokoyności i wdzięcz-
ności następców45, wcześnie rozdała cały odziedziczony majątek między najbliż-
szych krewnych, zastrzegając sobie prawo pobierania minimalnego dochodu z nie-
których dóbr. W ten sposób zapobiegła wszelkim spadkowym sporom. podobnież 
postąpiła z dożywotnimi dobrami.

sześć lat po śmierci męża, w 1805 r., zmarli najbliżsi członkowie jej rodziny: 
najpierw ojciec, a potem siostra konstancja Mieroszewska (24 listopada)46 w jej 
domu dokonała żywota. Małachowska przygarnęła osierocone córki siostry: Fe-
licję47 i Ludwikę, które traktowała jak własne dzieci. dała im dobre wychowanie 
i wykształcenie, a równocześnie wpajała miłość bliźniego, uczyła troszczyć się  
o słabych i biednych, nie zapominając o miłości do ojczyzny. Wychowane przez 
nią panienki w dorosłym życiu stanowiły wzór dla kolejnych pokoleń. sobiesław 
Mieroszewski, wspominając swojego ojca stanisława, pisał, że nie lubił Felicji, gdyż 
była doskonała. Żeby choć najmniejszy grzeszek popełniła, toby poznała, co skrom-
ność, co pobłażliwość48. Małachowska przeżyła starszą z przysposobionych córek, 
Ludwikę siemieńską49. śmierć Ludwiki przywiodła jej ojca, Józefa Mieroszewskie-
go, do ciężkiej choroby, tekla starała się więc wspierać go w nieszczęściu. W roku 
1811 zmarła matka Małachowskiej. 

gdy kraków został włączony do księstwa Warszawskiego, potrzeba stabiliza-
cji, tęsknota za życiem towarzyskim, balami i rautami, a także troska o powierzo-
ne jej opiece dzieci skłoniły Małachowską do przeprowadzki do tego miasta. za-
mieszkała w pałacu Małachowskich, zajmującym narożnik rynku głównego i uli-
cy szewskiej50. W latach 1811–1827 prowadziła gospodarstwo domowe wraz z sio-
strą elżbietą potulicką51. obie panie, wspierając się wzajemnie, poświęcały czas 

43 tamże.
44 tamże.
45 tamże.
46 konstancja była żoną Józefa Mieroszewskiego herbu ślepowron. 
47 Felicja z Mieroszewskich Wężyk (1794–1876) – żona Franciszka Wężyka, autora mowy po-

grzebowej.
48 s. i s. Mieroszewscy, dz. cyt., s. 202.
49 Ludwika (ur. ok. 1800) – żona Wincentego siemieńskiego.
50 J. Wawel-Louis, Przechadzki kronikarza po Rynku krakowskim, kraków 1890, s. 147; a. ger-

hardt, dz. cyt., s. 21. 
51 L. Hayto, Potulicki Bonawentura Michał h. Grzymała (1756–1805), [w:] psb, t. 28, Wrocław 

1984–1985, 251–252.
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na życie towarzyskie i działalność dobroczynną. z chwilą zamieszkania z siostrą 
życie tekli Małachowskiej wpisuje się w schemat cnotliwej wdowy, wykreowany 
jeszcze w XVii wieku52. Wdowieństwo sióstr Małachowskiej i potulickiej różni się 
jednak od staropolskiego wzorca. obie wyniosły z domu zamiłowanie do życia to-
warzyskiego, które jednak starały się wieść tak, aby wykorzystać je do prowadzenia 
działalności dobroczynnej. Małachowska prowadziła dom otwarty, który był praw-
dziwą świątynią staropolskiej gościnności. przyjmowała wszystkich, którzy zawi-
tali pod jej dach. każdy otrzymał to, czego potrzebował, jedni wsparcie finanso-
we, inni dobre słowo. przez czterdzieści lat nikt nie odszedł z jej domu, nie otrzy-
mawszy pomocy. nie prowadziła wystawnego życia, a oszczędności przeznaczała 
dla biednych znajdujących się pod opieką towarzystwa. była tak hojna, że niejed-
nokrotnie zastanawiano się, jakim dziwnym sposobem wydatek nie przeszedł mia-
ry przychodów53. bywali u niej nawet ci, którzy nie zawsze się z nią zgadzali, ale 
chcieli jej pomagać, bo na tem wyższość istotna prawdziwey cnoty polega, że iey ci 
nawet hołdują, którzy dosięgnąć nie mogą54. przez cały czas, mimo trosk i kłopo-
tów rodzinnych, zachowywała pogodną twarz, była delikatna i wrażliwa. umiała 
trafić do serca każdego, wszystkich napełnić optymizmem i rozlać na każdy przed-
miot rozmowy piękną swey duszy wesołość55. 

W krakowie poświęciła się także pracy nad uprzątnięciem żebractwa z ulic 
miasta i umieszczeniem bezdomnych w domu przyzwoitego schronienia. Wspie-
rając działania kuzyna stanisława Wodzickiego, a także stanisława Mieroszew-

52 Wdowa w epoce staropolskiej cieszyła się największym szacunkiem w systemie świeckich 
wzorców kobiecych. realizowała bowiem wzorzec zarówno mężnej i pobożnej białogłowy, jak 
i hojnej fundatorki, przekazującej legaty na instytucje kościelne (kaplice, klasztory i kościoły) oraz 
świeckie (szkoły, bursy i szpitale). stan wdowi w przypadku kobiet świeckich kojarzony był ze świę-
tością i wyrzeczeniem się świata. Wdowieństwo dotyczyło głównie kobiet z warstw magnackich, 
które w rzeczywistości prawno-rodzinno-społecznej doby sarmackiej mogły wziąć na siebie część 
męskich ról i w ramach tego stanąć na czele rodzin lub też przejmować zarząd nad swymi mająt-
kami. „[…] wdowi stan, wprowadzając do statutu niewiasty niezliczone potencjalne uciążliwości, 
wprowadzał też mnogość rewolucyjnych wręcz przywilejów”, zob. u. kicińska, Rola wdowy w ro-
dzinie i społeczeństwie staropolskim na podstawie polskich drukowanych oracji pogrzebowych XVII 
wieku, „sensus Historia” 2013–14, 12, s. 135–148; taż, Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych 
oracjach pogrzebowych XVII wieku, Warszawa 2013. o wdowie pisali także: a. karpiński, Kobieta 
w mieście polskim w drugiej połowie XVI i XVII wieku, Warszawa 1995; c. kuklo, Kobieta samotna 
w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne, 
białystok 1998; tenże, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 285–287; 
H. Wiśniewska, Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach, Lublin 2009; i. pugacewicz, Wizeru-
nek dobrej wdowy w opiniach Ojców Kościoła i moralistów w epoce wczesnonowożytnej, [w:] Rodzi-
na i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku. Struktury demograficzne, społecz-
ne i gospodarcze, red. c. kuklo, Warszawa 2008, s. 247–260.

53 F. Wężyk, dz. cyt.
54 tamże.
55 tamże.
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skiego i innych znajomych ze środowiska arystokratycznego, rozpoczęła działal-
ność w tworzącym się towarzystwie dobroczynności w krakowie, opiekującym się 
ubogimi. praca wyzwoliła w niej nowe pokłady wrażliwości, ciepła, troski i współ-
czucia dla chorych, biednych, bezdomnych, inwalidów. nie ustawała w poszuki-
waniu nowych pomysłów nad pomnożeniem środków ku utrzymaniu mnożącey się 
corocznie i nie szczupłey liczby nędzarzy56. 

Już 12 stycznia 1817 roku, na czwartym zebraniu towarzystwa, zaproponowała, 
aby zwrócić się do rządzących w trzech państwach zaborczych, pod których pro-
tekcją znajdował się kraków, aby utworzyli fundusz na utrzymanie biednych bę-
dących pod opieką towarzystwa57. przewidywano jednak, że gromadzenie środ-
ków na fundusz potrwa jakiś czas, dlatego na tym samym posiedzeniu zofia z ba-
denich popielowa wniosła projekt, aby poprosić właścicieli domów, żeby żywili 
ubogich. zgodzono się wybrać kilka dam z towarzystwa, które miały kwestować 
w domach mieszczan. tekla zaprosiła ochotniczki na posiedzenie prywatne, zor-
ganizowane w jej domu 14 stycznia 1817 roku. celem spotkania było zorganizo-
wanie kwesty. odbyła się ona jeszcze w styczniu i przyniosła 4390 złotych polskich 
oraz różne zapisy, które miały być później zrealizowane58. 19 stycznia złożyła na 
rzecz ubogich „skrypt” na 500 złp z prowizją ośm od sta59. dnia 22 stycznia odby-
ło się kolejne prywatne posiedzenie dam, na którym panie złożyły sprawozdanie 
z kwesty, a już 26 stycznia Małachowska podsumowała ją na szóstym posiedze-
niu towarzystwa, donosząc, że zebrano 4309 złp w gotówce, a ponadto wiele za-
pisów, które miały być wypłacone w późniejszym terminie. podkreśliła przy tym, 
że niepierwszy to raz, gdzie te damy okazały szlachetność sposobu myślenia i czu-
łość serca swego, w każdych bowiem zdarzających się okolicznościach dały tego ty-
siączne przykłady, i tak teraz na odgłos cierpiącej ludzkości pospieszyły z naywięk-
szym utrudzeniem bez różnicy stanu i wieku, pomimo zimnej pory roku, i naygor-
szej chwili z uszkodzeniem własnego zdrowia na ratunek nieszczęśliwych60. akcja 
spotkała się z pozytywnym odbiorem, dlatego towarzystwo dobroczynności wy-
dało odezwę, oświadczając tymże Damom najczulsze podziękowania, z chlubą wy-
znanie, iż nasze Polki iako przywiązane Córy, dobre Żony, staranne Matki, przy-
chylne do Ojczyzny Obywatelki, nakoniec miłe i uprzeyme w obcowaniu Towarzy-
skim, przynoszące prawdziwe szczęście w prywatnym pożyciu, słusznie nazwane 
bydź mogą wzorem płci piękney wszystkich narodów61.

56 tamże. 
57 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy…, posiedzenie 12 stycznia 1817, s. 6.
58 tamże, s. 6. 
59 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy…, posiedzenie 19 stycznia 1817, s. 8.
60 tamże, s. 9.
61 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy…, posiedzenie 26 stycznia 1817, k. 9. 
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Małachowska dbała o to, aby nie zaprzestano propagowania towarzystwa w tych 
miastach i krajach, gdzie znajdowały się skupiska rodaków, i tą drogą starała się 
uzyskać wsparcie dla podopiecznych. W owym duchu na XXiV posiedzeniu zło-
żyła wniosek, do którego przychyliła się rada towarzystwa, aby rozesłać do miast 
i miasteczek europy oświadczenie w językach polskim, francuskim, rosyjskim i nie-
mieckim o utworzeniu i działalności towarzystwa dobroczynności w krakowie62.

W roku 1817 w bocznym skrzydle zamku na Wawelu otworzono dom opieki 
i przyzwoitego schronienia dla bezdomnych, starców, kalek i dzieci, składający się 
z 22 sal. na posiedzeniu 23 stycznia 1820 roku, na mocy nowego statutu towarzy-
stwa, wybrano opiekunów, nazywanych „ojcem” lub „matką”, dla każdej sali. zo-
bowiązali się oni, że przynajmniej raz w miesiącu będą odwiedzać swoją salę, pro-
wadzić rejestr ubogich, pomagać w pilnowaniu porządku i dobrych obyczajów, ota-
czać pensjonariuszy opieką, organizować zabezpieczenie potrzeb. będą też zbie-
rali środki na ich reperację63 i dostarczali sprzęty, pościel, ubrania, żywność i pie-
niądze64. W wyniku losowania elżbieta potulicka dostała pod opiekę salę siedem-
nastą, a tekla Małachowska – dziewiętnastą. W roku 1821 Małachowska przezna-
czyła na urządzenie swojej sali 269 złp i 20 gr, potulicka 5865. W roku 1828 tekla 
Małachowska obdarowała salę dwudziestą 10 złp i 30 pączkami66. z okazji różnych 
świąt (boże narodzenie, Wielkanoc, zielone świątki) tekla, ale także inni opieku-
nowie dawali podopiecznym drobne kwoty, najczęściej po kilka złotych.

główną formą aktywności kobiet w towarzystwie było inicjowanie i realizowa-
nie działalności mającej na celu zbiórkę pieniędzy na cele statutowe. W roku 1817 
w czasie świąt Wielkiej nocy zorganizowano kwestę: Damy rozebrawszy między 
siebie kościoły, w których w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę odbyły kwestę, oddały 
na ręce swej Prezesowej JW. Małachowskiej do Kassy Towarzystwa Dobroczynno-
ści 1800 złp, a reszta została rozdana pomiędzy wstydzących się prosić ubogich, nie-
które klasztory i na Szpital żydowski67. 1 marca Małachowska złożyła kwit na 2000 
złp, które z loterii uzbierała i do kasy towarzystwa oddała68, 13 kwietnia damy ro-
zebrawszy między siebie kościoły, w których w Wielki Piątek i Wielką Sobotę odby-
ły kwestę, oddały przez ręce swej prezesowej do kasy towarzystwa 1800 zł, a 1200 
rozdały wśród wstydzących się żebrać69, 

62 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy…, posiedzenie 6 lipca 1818, s. 31.
63 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy…, posiedzenie 23 stycznia 1820, s. 161–162.
64 r. skowron, Towarzystwo Dobroczynności: organizacja i działalność Ogólnego Schronienia 

Ubogich na Wawelu (1816–1846), „studia do dziejów Wawelu” 1991, t. V, s. 486.
65 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy…, posiedzenie 21 stycznia 1821, k. 202. 
66 ank, tdk, sygn. 29/547/2, protokoł drugi…, posiedzenie 13 kwietnia 1828, k. 18–19.
67 tamże, , sesja 22 marca 1818 roku, k. 79; t. kargol, dz. cyt., s. 177. 
68 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy…, posiedzenie 1 marca 1817, s. 22.
69 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy…, posiedzenie 13 kwietnia 1817, s. 27.
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W Wielki piątek i w Wielką sobotę 1818 roku, obchodząc krakowskie kościoły, 
damy zebrały 3052 złp i 2 gr70. W roku 1823 kwesta wielkanocna przyniosła kwo-
tę 5625 złp 20 gr, z tego do kasy towarzystwa oddano 360 złp, do klasztoru pa-
nien Miłosiernych i do bractwa Miłosierdzia 976 złp, dla ubogich wstydzących się 
żebrać – 1049 złp 20 gr71. W roku 1824 kwesta przy grobie pańskim w kościołach 
przyniosła 112 złotych i 12 groszy, którą rozdzielono między towarzystwo, krakow-
skie kościoły i klasztory, a część rozdano ubogim wstydzącym się żebrać. W Wielki 
piątek 1826 roku wraz z teklą Małachowską w kościołach kwestowały: anna z Ja-
błonowskich Wodzicka, elżbieta potulicka, zofia potocka, teresa grodzicka z cór-
ką. tego dnia zebrano 4144 złp i 13 gr72. W roku 1828 tekla Małachowska kwe-
stowała z anną Wodzicką, petronelą Wodzicką, karoliną Mycielską, Justyną rus-
socką, salomeą Wielhorską i zofią z badenich popielową, zebrały 2759 złp 15 gr73. 

Małachowska jako pierwsza zaczęła w krakowie urządzać imprezy dobroczyn-
ne. nie było zabawy towarzyskiej, na której nie szukałaby nowej dla biednych pomo-
cy; nie byłoby chwili, w której przypomniała o świętym celu swey troskliwości i sta-
rań74. Jej działania cieszyły się dużym powodzeniem i przynosiły owoce. pierwszy 
zorganizowany przez nią w 1817 r. koncert przyniósł towarzystwu czysty dochód 
w wysokości 1270 złp75. na sesji 26 kwietnia roku 1818 zaproponowała, aby na rzecz 
ubogich w domu schronienia znayduiących się urządzić bal z fajerwerkami w su-
kiennicach, ostatecznie jednak – z powodu dużych kosztów związanych w wyna-
jęciem sali – zdecydowano, że zostanie on zorganizowany w sali Macieja knotza76. 
bal odbył się 27 czerwca, a pokaz sztucznych ogni – 30 czerwca. na rzecz ubogich 
na balu zebrano 629 złp i 9 gr, a na fajerwerkach 1357 złp i 7 gr77. 

Małachowska z własnej kieszeni wypłacała dla podopiecznych towarzystwa, od 
jego założenia do roku 1828, rocznie 240 złp. W testamencie zrobiła zapis na sumę 
5000 złp na rzecz domu opieki, na nieruchomości pod numerem L337 w gminie 
iii miasta krakowa ubezpieczonej78.

Wspierał ją w tych działaniach prezes stanisław Mieroszewski (1756–1824), or-
dynat mysłowski. połączeni troską o los najbiedniejszych mieszkańców krakowa 
współpracowali, kierując towarzystwem. Jak pisze Wężyk, szli przez lat kilka w za-

70 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy…, posiedzenie 29 marca 1818, s. 79. 
71 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy…, posiedzenie 6 kwietnia 1823, k. 286.
72 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy…, posiedzenie 21 maja 1826, k. 426.
73 ank, tdk, sygn. 29/547/2, protokoł drugi…, posiedzenie 13 kwietnia 1828, k. 19–20. 
74 F. Wężyk, O życiu i zgonie Tekli…
75 a. gerhardt, dz. cyt., s. 41; z. krzyżanowska, dz. cyt., s. 183 i nast. 
76 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy…, posiedzenie 26 kwietnia 1818, s. 83–84.
77 ank, tdk, sygn. 29/547/1, protokoł pierwszy…, posiedzenie 5 lipca 1818, s. 92.
78 F. Wężyk, dz. cyt.
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wody, kto dzielnicy lub rychley przyniesie nędznym nowy i nadspodziany zasiłek79. 
gdy Mieroszewski zmarł, podwoiła swoje wysiłki dla dobra towarzystwa. 

Małachowska z potulicką, wiodąc spokojne i szczęśliwe życie, dożyły wieku, 
w którym się sędziwość poczyna80. gdy 11 lipca 1827 roku potulicka zmarła, Mała-
chowska – według Wężyka – zniosła ten cios z rzadkim męztwem i poddaniem się 
naywyższey woli81. Jednak ból po stracie siostry, trudy dnia codziennego i wielolet-
nia praca na rzecz towarzystwa mocno nadwerężyły jej zdrowie. kilka tygodni po 
śmierci siostry zachorowała. Lekarze obawiali się o jej życie. nigdy już nie wróciła 
całkowicie do pełni sił. W roku 1829 Małachowska wezwała kobiety: 

towarzystwo dobroczynności widząc w zeszłym roku wzniesione swe usiłowa-
nia tak pomyślnym i świetnym skutkiem z odbytej loterii fantowej na korzyść ubo-
gich, ośmiela znowu ponowić uprzejmie prośbę w celu trudnienia JWW i WW damy 
przykrą zasługą zbierania fantów na rzecz takieyże Loteryi w rok bieżącym odbądź się 
mającej. towarzystwo dobroczynności ożywione doświadczeniem, z jaką przykład-
ną gorliwością i poświęceniem się JWW i WW damy pospieszają, gdy chodzi o przy-
niesienie ulgi cierpiącej ludzkości, czyni sobie niepłonną nadzieję, iż czułe ich serca 
nie zdołają odmówić tej trudnej i przykrej posługi, w celu wsparcia instytutu dające-
go przytułek 340 osobom niedołężnym, wiekiem osłabionym i pozbawionym wszel-
kich środków utrzymania życia. Jeżeli są moralne nagrody za dobroczynne i usłużne 
czyny mające tak szlachetne i chwalebne cele, znajdzie je każda z szanownych dam 
w swem tkliwem sercu wylanym bez zwątpienia dla dobra i użytku cierpiącey nędzy82. 

Mimo niedomagań nie przestawała pracować w towarzystwie dobroczynno-
ści. krewni, przyjaciele, domownicy, słudzy, włościanie nie zaobserwowali żadnej 
zmiany w jej intensywnym trybie życia. nikt więc nie przeczuwał, że po dwóch 
latach cierpienie powróci. i tym razem udało jej się uniknąć śmierci, ale na krót-
ko. kilka miesięcy później choroba zaatakowała ze zdwojoną siłą. Lekarze zale-
cili jej powrót do krakowa, aby mogli przez cały czas czuwać nad nią. Mimo ich 
wysiłków nie udało się przywrócić Małachowskiej do zdrowia. zmarła 22 grud-
nia 1829 roku83.

Mimo iż na pogrzeb przeznaczyła ona tylko 2000 złp, odbył się on z wszyst-
kimi honorami 24 grudnia 1829 roku. zebranemu duchowieństwu w obrzędzie 
przeprowadzenia zwłok do świątyni przewodniczył biskup pomocniczy krakowski 

79 tamże.
80 tamże.
81 tamże.
82 ank, tdk, sygn. 29/547/2, protokoł drugi…, posiedzenie 2 marca 1828, s. 9–10. 
83 F. Wężyk, dz. cyt.
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Franciszek zglenicki (1767–1841). Hołd zmarłej oddali także księża stachorow-
ski i dzianot, współpracujący z nią w towarzystwie dobroczynności. następnie 
zwłoki przewieziono do niedźwiedzia, dóbr, należących niegdyś do jej męża pio-
tra Małachowskiego, który tam został pochowany, a będących własnością stani-
sława Wodzickiego. tam 25 grudnia odbyły się kolejne uroczystości pogrzebowe84. 

przed śmiercią tekla z Wodzickich Małachowska przekazała ostatnią wolę, któ-
ra według Wężyka stanowiła dowód na to, że wydająca ją kobieta była wzorem tkli-
wości i skromności złączoney z rzadkim rozsądkiem85. Jej wykonawcą został uko-
chany jeszcze żyjący brat hrabia Józef Wodzicki. Małachowska wyznaczyła konty-
nuatorów ważniejszych przedsięwzięć, którymi kierowała. prezeską towarzystwa 
dobroczynności uczyniła petronelę z Jabłonowskich Wodzicką (1770–1859), mał-
żonkę brata Józefa. rozdysponowała też wszystkimi swoimi dobrami, sługom zo-
stawiła dom po śmierci i służbę u ludzi znamienitych86. 

tekla z Wodzickich Małachowska, choć obecnie niemal zapomniana, dla współ-
czesnych sobie była kobietą niezwykłą. po śmierci męża piotra Małachowskiego za-
mieszkała w stopnicy pod krakowem. do życia publicznego powróciła w okresie 
księstwa Warszawskiego. Wtedy przeniosła się do krakowa, kładąc zasługi przy 
organizowaniu towarzystwa dobroczynności. W lutym 1817 roku została pierw-
szą prezeską towarzystwa. troszczyła się o swoich podopiecznych. Jako jedna 
z pierwszych w polsce zaczęła organizować koncerty charytatywne i bale, na któ-
rych urządzała kwesty i zbierała pieniądze dla towarzystwa. te działania, konty-
nuowane przez jej towarzyszki, a potem następczynie, nadały ton całej dziewiętna-
stowiecznej działalności charytatywnej kobiet. Walory osobiste i działalność spo-
łeczno-charytatywna Małachowskiej zyskały jej powszechny szacunek. do gro-
na przyjaciół zaliczali ją nie tylko przedstawiciele rodów magnackich osiadłych 
w krakowie, ale także czołowi intelektualiści epoki, m.in. Jan śniadecki. 16 stycz-
nia 1830 roku w kaplicy na Wawelu odprawiono żałobne nabożeństwo za jej du-
szę. Wygłoszone na nim wtedy kazanie wydrukowano w „pamiętniku towarzy-
stwa dobroczynności”, a kilka lat później wpisano do pamiątkowej księgi wspo-
mnień zmarłych dobroczyńców zakładu i odznaczających się poświęceniem człon-
ków towarzystwa dobroczynności w krakowie87.

84 tamże.
85 tamże.
86 L. Łętowski, dz. cyt., s. 7–8. 
87 archiwum narodowe w krakowie, sygn. 29/547/24, księga wspomnień zmarłych dobro-

czyńców zakładu i odznaczających się poświęceniem członków towarzystwa dobroczynności 
w krakowie.
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tekLa MaŁacHoWska nee Wodzicka as a protector oF tHe cHarity 
association in cracoW. a contribution to tHe biograpHy

Abstract: The person i described in my article is tekla Małachowska nee Wodzicka (1764–1829), 
daughter of eliasz, a starost of krakow, and Ludwika Wielopolska. tekla was the second wife 
of piotr Małachowski (1730–1799), the governor of krakow province. after her husband’s 
death, she settled in stopnice near krakow. she came back to public life during the period 
of the duchy of Warsaw. Then she moved to krakow and rendered services to the cause of 
organizing the charity association in krakow. in February 1817 Małachowska became the 
first president of the charity association. she was taking care of the persons under the char-
ity association’s charge, organizing charitable concerts and balls where she assembled money 
for the charity association. Thanks to her personal qualities and welfare-and-social work 
Małachowska gained the general respect of community. Her friends were not only among the 
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representatives of aristocratic houses but also leading intellectualists of the time, such as Jan 
śniadecki, who bequeathed 12 thousands polish zlotys for education of children in niedźwiedź. 
tekla Małachowska died on 22 december 1829, and was buried with her husband in niedźwiedź 
in token of gratitude for her protection, on 11 February 1821 the charity association resolved to 
hang the portraits painted on metal of tekla Małachowska and stanisław Mieroszewski in the 
chapel of the poor in the Wawel castle. These portraits, stamped in copper, were distributed 
later among the members of the charity association. after Małachowska’s death, a funeral 
mass for her soul was said on 16 January 1830 was. a few years later that sermon was recorded 
in the commemorative book/visitor’s book of the deceased benefactors of the charity associa-
tion in cracow.

Key words: charity in krakow, tekla Wodzicka Małachowska, 




